ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่ อง แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของศิษย์ เก่ าและนิสิตปั จจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
--------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพนั ธกิจในด้ านการจัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศและ
ท าเนี ย บศิษ ย์ เก่ า เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในกิ จ การมหาวิ ท ยาลัย รวมถึ ง ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน การพัฒ นาด้ านวิช าการ
ให้ แก่ศิษย์ เก่า และเป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยา ลัยและศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนัน้
เพื่ อให้ การดาเนินการด้ านข้ อมูล ข่าวสารแก่ผ้ ูขอรับบริ การข้ อมูลสารสนเทศของศิษย์ เก่า และนิสิตปั จจุบัน
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบั น
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยูใ่ นระบบฐานข้ อมูลกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายละเอียดดังนี ้
๑. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของนิสิตปัจจุบนั และศิษย์เก่าโดยนาข้ อมูลไปใช้
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัม พันธ์ ตามภารกิจที่ ม หาวิ ทยาลัยนเรศวร
กาหนดเท่านัน้
๒. ข้ อมูล ที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่าสัม พันธ์ เก็ บ รวบรวม เป็ นข้ อมูลที่ ศิษ ย์ เก่ าและนิ สิต ปั จ จุบัน ได้ บัน ทึกและ
ลงทะเบี ย นไว้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เพื่ อ น าไปใช้ ประโยชน์ ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบนั
๓. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ไม่อนุญาตให้ บคุ คลอื่นนอกจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ าถึง
หรื อใช้ ข้อมูลที่กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เก็บรวบรวม ยกเว้ นกรณี ที่มีการบังคับให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตาม
กฎหมาย ตามหมายศาลหรื อตามคาสัง่ ศาลนัน้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้ า ที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ของหมายศาลนัน้ ๆ
๔. ในกรณี ที่ ห น่ วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ขอรั บ การสนับ สนุน ข้ อ มูล จากกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สัม พัน ธ์
หลังจากเสร็ จสิ ้นภารกิจในการใช้ ข้อมูลแล้ วให้ นาข้ อมูลที่ใช้ ส่งคืนกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรื อทาลาย
ข้ อมูลทิ ้งทันทีและไม่อนุญาตให้ นาข้ อมูลนันไปใช้
้
ตอ่ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่วา่ กรณีใด ๆ
๕. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้ ข้อมูล
สูญหาย ถูกนาไปใช้ ในทางที่ผิด เปลี่ยนแปลงแก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

๖. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กาหนดให้ มีการเก็บบันทึกการเข้ าออกเว็บไซต์ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เช่น IP Address ของผู้ใช้ บริการทุกท่านที่เข้ ามาใช้ บริการ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงต่อไป
๗. กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สัม พัน ธ์ มี ก ารจ ากัด การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลไว้ ให้ เฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วาม
จ าเป็ นต้ อ งใช้ ข้อ มูล ในการปฏิ บัติง านในหน้ า ที่ ในแต่ล ะล าดับ ชัน้ และจัด ให้ มี ก ารบัน ทึ ก ข้ อ มูล และ
ทาสารองข้ อมูลตามระยะเวลาทุก ๆ หนึง่ เดือน
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
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